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Motion om att ta våld i nära relationer på allvar

[NLEDNING

Beatrice Björkskog (FI), Sarah Svensson (Fl) och Sandra Boström (Fl) inkom den 30

maj 2016 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun anställer

en samordnare med fokus på våld i nåra relationer för att arbeta meddenna fråga på

allvar samt att Sala kommun ansluter sig helt till Centrum mot våld i Västerås.

Beredning
Bilaga KS2017/6/1

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C]yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ä: anse motionen besvarad.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om att ta våld i nåra relationer på allvar
Beatrice Björkskog (FI),Sarah Svensson (FI) och Sandra Boström (Fl) inkom den 3D maj

2016 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår:

0 att Sala kommun anställer en samordnare med fokus på våld i nära relationer för
att arbeta med denna fråga på allvar. Denna bör ha kommunchefen som
närmaste chef för att kunna arbeta Övergripande och strukturerat med frågan i

alla kommunens verksamheter samt

0 att Sala kommun ansluter sig helt till Centrum mot våld i Västerås, för att

erbjuda kommunens våldsutsatta invånare det bistånd, skydd och behandling

som kommunen enligt lag är skyldiga till. Genom det tar Sala kommun ansvar för

denna grupp och lämnar inte över detta till en ideell förening.

Motionärerna skriver att våld i nära relationer i huvudsak handlar om mäns våld mot
kvinnor och barn och är i Sverige och globalt ett omfattande folkhälsoproblem som har

stora samhällsekonomiska konsekvenser. De skriver vidare att i Sala kommun erbjuds
våldsutsatta ingen större hjälp inom kommunens verksamheter. Feministiskt initiativ

anser inte att hela ansvaret för våldsutsatta i kommunen ska lämnas åt en ideell
verksamhet, kvinnojouren, Det strider även mot lagar och förordningar. våldsutsatta

vuxna och unga under 18 år ska efter utredning och riskbedömning erbjudas:
information och råd, stödsamtal, hjälp att ordna skyddat boende alternativt

stadigvarande boende, stöd i föräldraskap, förmedling av kontakt med

frivilligorganisationer och andra aktörer samt hjälp vid kontakt med hälso-och

sjukvården och andra myndigheter t e xPolisen, Skatteverket.

Motionen har remitterats till Vård - och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt svar att Individ och familjeomsorgen i Sala
kommun arbetar sedan några år tillbaka med verksamhetsövergripande samverkan, för

att på bästa sätt hjälpa och stötta de som blivit utsatta för våld i nära relationer eller för
den delen bevittnat våld i nära relationer.

Individ och familjeomsorgen har en grupp bestående av handläggare från respektive
vuxenenheten, försörjningsstöd och barn- och ungdomsenheten. De agerar när de får

veta/får larm om att person utsätts för vid på något sätt. I praktiken innebär det att
representanter från varje ovan nämnda enhet träffar den våldsutsatta tillsammans för

ett första möte för att den våldsutsatta ska slippa träffa olika enheter i sin utsatta
situation. Vid detta första möte försöker handläggarna att ta reda på den våldsutsattas

behov och tillsammans bestämma hur de går vidare.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 ?O 00 Kommunstyrelsens ordförande
Box 304 Fax: 0224-188 50 caroFa.gunnar55Dn@sala.5e

733 25 Sala kommun.info@sala.se Dirglq; 0224774 7100
www.sala.se
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Kommunstyrelsen

Barnhandläggareninleder per automatik utredning för att göra en skyddsbedömningpå
barnet/barnen om det finns barn, samt utreder vad barnet behöver. Samtliga enheter

använder sig av bedömningsinstrumentet FREDAför att kunna göra en så noggrann

skyddsbedömning som möjligt.
Vuxenheten bedömer om utredning på den vuxna våldsutsatta personen ska inledas

eller inte utifrån vad denna önskar, till skillnad från barn-och ungdomsenheten. Både

den våldsutsatta och dennes barn erbjuds stöd

Kvinnojouren blir en i sammanhanget viktigt samarbetspartner som Individ-och
familjeomsorgen gärna använder sig av.

Feministiskt initiativ (Fl) framför i sin motion att Salakommun inte har rekvirerat medel

från socialstyrelsen för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Det stämmer inte.

Medlen är rekvirerade och för närvarande pågårdiskussionerför hur de skaanvändaspå
bästa sätt för målgruppen.

Centrum mot våld i nära relationer startade upp i april 2016. Det är en relativt ny

verksamhet som i vissa delar består av insatser, hjälp och stöd som redan erbjudes inom

Salakommun. Innan man går in i ett samarbete bör man se över det Salakommun kan

erbjuda våldsutsatta i egen regi och i samarbete med bland annat kvinnojouren och
utveckla det arbetet iförsta hand. Det kanskekangenomföras med hjälp av de
rekvirerade medlen från socialstyrelsen och i såfall komplettera med de insatser som

erbjuds av Centrum mot våld.

Med hänvisning till ovanstående föreslårjag att Iedningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

 
CarolaGunnarsson(C\_
Kommunstyrelsensordförande
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Svar på motion ang Att ta våld i nära relationer på allvar

Feministiskt initiativ (FI) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige i

Sala kring frågan om våld i nära relationer. Vård och Omsorg ska i en internremiss
till Kommunfullmäktige återkomma med synpunkter på remissen. Feministiskt
initiativ (FI) framstålleri sin motion

o "att Sala kommun anställer en samordnare med fokus på våld i nåra
relationer för att arbeta med frågan på allvar. Denna bör ha kommunchefen
50m närmaste chefför att kunna arbeta övergripande och strukturerat med
frågan i alla kommunens verksamheter."

o Att Sala kommun ansluter sig till centrum mot våld i Västerås, för att
erbjuda kommunens våldsutsatta invånare det bistånd, skydd och

behandling som kommunen enligt lag är skyldiga till. Genom det tar Sala
kommun ansvar för denna grupp och lämnar inte över detta till en ideell
förening.

Vård och omsorgsförvaltningens svar

l Saia kommun får våldsutsatta hjälp, stöd och skydd förutom detstöd de erbjuds
från kvinnojouren.

Individ och fazniljeomsorgen i Sala arbetar sedan några år tillbaka med att
verksamhetsövergripande samverka, för att på bästa sätt hjälpa stötta de som blivit
utsatta för våld i nåra relationer eller för den delen bevittnat våld i nära relationer.
Individ- och familjeomsorgen har sedan några år tillbaka en grupp bestående av
handläggare från respektive, vnxenheten, försörjningsstöd och barn- och
ungdomsenheten som agerar när vi får veta/får larm om att en kvinna [eller man]
utsätts för våld på något sätt. I praktiken innebär det representanter från varje ovan
nämnda enhet träffar den våldsutsatta tillsammans för ett första möte för att den
våldsutsatta ska slippa gå runt till olika enheter i sin utsatta situation. Vid detta
första möte försöker handläggarna att ta reda på den våldsutsattas behov och
bestämma tillsammans med den våldsutsatta hur de går vidare.

SALA KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala Mauro Pliscovaz

Värd och omsorg Växel: 0224-74 ?U OD tf. Socialchef
sax 304 Fax: 0224-192 98 mauro.pliscovaz@saIa.se

?33 25 Sala vardomsorg@sala.se Direkt: 0224-74 9D D7
www.sala.se
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KOMMUN

Vård ochomsorg

Barnhandläggareninleder per automatik utredning för att göraen
skyddsbedömningpåbarnet/barnen omdet finnsbarn samt ta redapåvadbarnet
behöven
Samtliga enheter använder sig av bedömningsinstrumentet FREDA för att kunna
göraensånoggrannskyddsbedömningsommöjligt.
Vuxenhetenbedömer omutredning pådenvuxnavåldsutsattaskainledaseller inte
utifrån vad den våldsutsatta önskar, till skillnad från barn- och ungdomsenheten.

Både denvåldsutsattaochdess barn erbjudsstöd.

Kvinnojouren blir en i sammanhanget viktig samarbetspartner och som vi gärna
använder oss av.

l motionen framför feministiskt initiativ [Fl] att SalaKommuninte rekvirerat medel
från socialstyrelsenför att för att utvecklaarbetet med våld i närarelationer.Detta
stämmer inte. Medlen är rekvirerade och för närvarande pågår diskussioner för hur
deskaanvändaspåbästasätt för målgruppen.

Centrummot våld i nära relationer destartadeupp i april 2016ochär därför en
relativt nyverksamhetsom i vissadelar bestårav insatserhjälp ochstödsomvi
redanerbjuder inom SalaKommun.lnnan vi går in i ett samarbetebör vi därför se
över det i Salakommun kan erbjudavåldsutsattai egen regi och i samarbetemed
blandannatkvinnojouren ochutveckladet arbetet i första hand,kanskemedhjälp
av de rekvirerade medlen från socialstyrelsenochi så fall kompletteramed de
insatser som erbjuds av centrum mot våld.

Vadgäller fråganom att anställaensamordnaremedfokuspåatt arbetamot våld i
nära relationer, direkt underställd kommunchefenbör noglämnastill
kommunchefenför synpunkter ochyttrande.

Mauro Pliscovaz

Tf. Socialchef
Vård och omsorg
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VON § 106 Yttrande över motion om att ta våld i nära relationer på allvar

INLEDNING
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion

om att ta våld i nära relationer på allvar.

Beredning
T fsocialchef Mauro Pliscovaz föredrar ärendet.

Yrkande
Ordförande Christer Eriksson [C] yrkar
att vård- och omsorgsnämnden beslutar

g avgeyttrande enligt förslag i bilaga och översända det till komtnnnstyrelsen.

Camilla Runerås [S] och Kenneth Edvardsson (S)yrkar
bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Camilla Runerås [S] yrkande och finner

sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Socialutskottet beslutar

att avgeyttrande enligt förslag i bilaga och översända det till kommunstyrelsen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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OTill Sala kommunfullmäktige

Ta i nära Feministiskt initiativ

relationer på allvar
Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Det yttersta ansvaret för
säkerställanclet av denna rättighet har staten. Våld i nära relationer handlar i huvudsak om
mäns våldmot kvinnor och barn och är i Sverige och globalt ett omfattande folkhälsoproblem,
som har stora samhällsekonomiska konsekvenser. Detta slags våld skördar fler dödsoffer vaije

år än alla världens väpnade konflikter tillsammans. För Sverige, som inte har haft krig inom
landets gränser på århundraden, är mäns våld i nära relationer det reella säkerhetsproblemet
och ett av de största hoten mot kvinnors hälsa världen över.

WHO uppskattar i en sammanställning av forskning från 2013 att 30 procent av världens

kvinnor har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av en partner. En svensk studie av NCK
(Nationellt Centrum för Kvinnofrid) från 2014 visade att 14 procent av de deltagande kvinnorna

hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en parrelation. Varje år dödas i
genomsnitt 17 kvinnor i Sverige av en närstående man, och då är detta bara den mest extrema
konsekvensen av ett våld som i tysthet sker landet över.

Statistik från Brå [www.bra.se) visar att det i Sala under 2015 polisanmäldes 69 fall av grov

misshandel mot kvinna över 15 år, 13 fall av grov våldtäkt mot kvinna över 15 år och fem fall
av grov kvinnofridskränkning. Under 2014 anmäldes 33 fall av misshandel mot kvinnor över
15 år, där brottet skedde inomhus och förövaren var bekant med offret. Under samma år hade
socialtjänsten endast kontakt med tre kvinnor som varit våldsutsatta, enligt deras egen statistik
lärrmad till Länsstyrelsen. Enligt VKL,Västmanlands kommuner och landsting, kommer så
mycket som 80 % av alla brott som handlar om våld i nåra relationer heller aldrig till polisens
kännedom.

Samtidigt som detta pågår i vâr kommun erbjuds våldsutsatta ingen större hjälp av kommunens
verksamheter. Ett blygsamt bidrag till den ideella kvinnojour som finns i kommunen skall
tydligen täcka alla behov som finns vad gäller vâldsutsatthet, skydd. stöd och behandling. Det
räcker knappt till två tjänster pä 50 % vardera. Kvinnojouren i Sala tar emot cirka 50 kvinnor
per år, i de allra flesta fallen har kvinnorna barn. På Sala Kommuns hemsida hänvisas
våldsutsatta till just kvinnojouren för hjälp. Inte ett ord står skrivet om vad kommunen erbjuder
denna grupp, utom i en mycket anonym handlingsplan [förprofessionella) som gick ut 2014.
Kvinnojouren gör ett fantastiskt jobb och behövs verkligen, men Feministiskt initiativ Sala anser

inte att hela ansvaret för våldsutsatta i kommunen skall lämnas åt en ideell verksamhet. Det
strider också mot nuvarande lagar och förordningar.

Enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS
2014:4) är kommunen skyldiga att erbjuda våldsutsatta vuxna och unga följande insatser, efter
att en utredning och riskbedömning har gjorts:

0 information och råd,
o stödsamtal,

o hjälp att ordna skyddat boende alt. stadigvarande boende,
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stöd i föräldraskap,

förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer och
hjälpvid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, t. ex. Polisen och
Skatteverket.

Ovanstående ska således kunna erbjudas våldsutsatta vuxna samt unga under 18 år som är
utsatta för partnervåld eller hedersrelaterat våld och förtryck. Det poängteras att det är
utredningen och riskbedömningen som skall ligga till grund för bedömningen av vilka insatser

som är lämpliga att erbjuda. Detta innebär att socialtjänsten inte endast kan hänvisa en
våldsutsatt person till andra aktörer, exempelvis frivilligorganisationer i form av kvinnojour,
utan att först genom en utredning samt riskbedömning pröva personens behov av och rätt till
insatser.

Enligt Pernilla Börjesson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen för arbetet med våld i nåra
relationer, har Sala Kommun inte rekvirerat de utvecklingsmedel som Socialstyrelsen årligen
delar ut till kommuner för att utveckla kommunens arbete med våld i nära relationer. I år
handlar det om 150 000 kr, tidigare har det handlat om betydligt mer pengar än så. Övriga

kommuner i länet har ansökt om dessa pengar årligen och använt dem till att finansiera
exempelvis kvinnofridssamordnare för att på allvar börja arbeta med frågan övergripande i
kommunen. Kommuner i länet som har tillgång till en kvinnofridssamordnare är Norberg,

Skinnskatteberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Västerås och Köping. Andra har valt
att ansöka om pengar för att kunna ansluta sig till Centnrm mot våld, en verksamhet i Västerås
som arbetar med våldsutsatta och våldsutövare. Kommuner som anslutit sig till båda sidor av
Centrum mot våld är idag Västerås, Köping och Arboga. Även Surahammar är på god väg.

Det Centnrm mot våld har sett efter att kommuner anslutit sig helt år att kommunens

verksamheter får ökade kunskaper om hur de skall hantera våldsutsatta kvinnor och barn och
att de får handgriplig hjälp och avlastning i det dagliga arbetet. Kommunerna får också
handledning, hjälp med akuta hot- och riskbedömningar samt minskade placeringskostnader,

eftersom kunskaperna om vad som kan göras istället för att placera kvinnor och barn förs vidare
ut i verksamheterna. Centrum mot våld är även länets expertis vad gäller hedersrelaterat våld,
prostitution och människohandel. Varje kommun får en egen kontaktperson tilldelad till sig

som finns till hands för de anställda och som gåma besöker både verksamheter och politiska
nämnder. våldsutsatta barn får tillgång till verksamhetens barngrupper och kvinnor och barn
får även tillgång till skyddat boende när det behövs.

Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen, har hopp om att länets alla kommuner skall ansluta sig till
denna verksamhet på sikt. Det ger kommunerna kvalificerade utredningar och behandlingar,
adekvata insatser samt avlastning och kompetenshöjning till socialtjänsten. Precis som
Feministiskt initiativ anser också hon att ansvaret för detta arbete inte skall ligga på ideella
verksamheter, utan att kommunerna ska ta sitt ansvar. Värt att tillägga är att Sala kommun
redan nu är anslutna till det som tidigare kallades för "Kriscentrum för män", och som idag är

den mindre del av Centrum mot våld som riktar sig till utövarna —men vi är alltså inte anslutna
till den del som arbetar med dem som blir utsatta för våldet.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
o att Sala Kommun anställer en samordnare med fokus på våld i nära relationer för att

arbeta med denna fråga på allvar. Denna bör ha kommunchefen som närmaste chef för
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att kunna arbeta övergripande och strukturerat med frågan i alla kommunens
verksamheter.

o att Sala Kommun ansluter sig helt till Centrum mot våld i Västerås, för att erbjuda
kommunens våldsutsatta invånare det bistånd, skydd och behandling som kommunen
enligt lag är skyldiga till. Genom det tar Sala Kommun ansvar för denna grupp och
lämnar inte över detta till en ideell förening.

Sala, den 30 maj 2016

Med bästa hälsningar,

 e"H]örksk0g, Sandr Ms     
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' .v initiativ Sala
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